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      Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birisini yaşıyoruz.  
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1. Tüm makroekonomik göstergeler krizin derinliğini gösteriyor. 
o Büyüme 2018 4. Çeyrekte %-3 gerçekleşti. USD bazında giderek 

fakirleşiyoruz. 2018 Kişi başına GSMH 9.632 USD ile 2007 yılının altına indi.  
o İşsizlik oranı Ocak 2019 döneminde %14,7 oldu. Genç nüfusta ise %26,7.   
o Döviz kurları Nisan 2019 ayından itibaren yeniden yükselişe geçti.  
o TÜFE Mart 2019 da %19,81 olarak gerçekleşti. Gıda enflasyonu %29,77.  
o Mevduat ve kredi faizleri çok yüksek seviyelerde, iş alemini olumsuz etkiliyor. 
o Döviz kurlarında yaşanan artışa rağmen ihracat duraklamaya başladı, yaşanan 

durgunluk nedeniyle ithalat ise her ay %-20-25 civarında geriliyor.  
o Gelen turist sayısı artıyor, ancak turizm gelirleri azalıyor.  
o Merkezi yönetim bütçe açığı Ocak-Mart 2019 döneminde 36,2 milyar TL oldu.   

2. Ekonomi neden bu hale geldi?  
o Önce geçmişimizi sattılar ve +70 milyar USD özelleştirme gelirini harcadılar.  
o Sonra bugünümüzü sattılar. İç ve dış borç rekor seviyeler çıktı. 80 yılda oluşan 

129 milyar USD Dış borç stoku 16 yıl içinde 4’e katlayarak 445 milyar USD, 
İç borç stoku 179 milyar TL’den 913 milyar TL. “Faize karşıyız” diyenler 15 
yılda 157 milyar USD dış borç faizi ödedi. Satılamayan konut stoku 2.171.000.  

o 17 yılda, 2 trilyon dolar vergi topladılar, 500 milyar dolar borçlandılar, 70 
milyar dolarlık özelleştirme yaptılar... Peki, nereye gitti bu paralar?  

o Şimdi de geleceğimizi satıyorlar. Milletin cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye 
başlatılan KÖİ projeleri için 2018 yılında Hazine 6 milyar TL ödedi.  

o Bunlara ilaveten, çıkartılan aflardan gelen paralar, deprem fonları, 2B ile 
satılan topraklar, imar barışı, bedelli askerlik, İşsizlik fonu,   

o Türkiye’de yaklaşık 20 milyon insan ve 2 milyon aile devletten sosyal yardım 
alıyor. Kaba bir hesapla 17-18 milyon çalışmadan sosyal yardım alıyor.   

o AKP döneminde Türk tarımı ve hayvancılık tasfiye edildi. Fiyatı artan her 
ürüne ithalat terbiyesi, sonra da domates, biber,  patlıcan tanzim satışı yaptılar. 

o Suriyeli göçmenler sorunu, bugüne kadar harcanan para 32 milyar USD.   
o Örtülü ödenek ’ten yapılan harcamalar her yıl rekorlar kırmaya devam ediyor.  
o Belediyeler borç batağında, Hazine ve SGK borçları 21 milyar lirayı aştı.  
o “Sağlıkta reform” diye başlayıp sağlıkta kaos yarattılar! İlaç, malzeme yok.  
o ÖTV, KDV indirimine rağmen araba, beyaz eşya, mobilya satışları geriliyor. 
o Vatandaş kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemiyor, icralar artıyor.  

3. Derinleşen ekonomik krizden çıkış için çözüm önerileri:  
o Yeniden çalışan, yorulan, üreten ve ihracat yapan bir Türkiye yaratmak 

zorundayız. Üretimin ithale bağımlılığını ortadan kaldırıp, yerli malı 
kullanımını destekleyeceğiz. Yerli malı kullanımına kamu sektöründen 
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başlayacağız.  Yabancı sanayici ve üreticiler yerine, kendi sanayi ve tarımımızı 
destekleyeceğiz.  

o  


